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 المفعول فيه )الظرف(

 (1) أزمنا امكث كهنا باطراد فً         ضمنا مكان أو وقت: الظرف

 المفعول باب فً رأٌنا كما -نً )كالالم للتعلٌلكما تتحمل الحروف المعا        

كر الحرف ذ   فان ،تتحمل )فً( معنى الظرفٌةتستفهام وٌا للندا  ( والهمزة لال - ألجله

ٌ ذكر وان ق ّدر  ،تحمل هو المعنى -مفعوال فٌه  االتسم بعر  معناه أ   اتسم وتضّمنولم 

  . -ظرف زمان أو مكان

 نحو:  ،باطراد )فً( معنى ضمن مكان أو زمان: بأنه )الظرف( ابن مالك عرف

 تضمن منهما وكل زمان ظرف و)أزمنا( مكان ظرف ف)هنا( ، أزمنا هنا أمكث

 .أزمن وفً الموضع هذا فً امكث المعنى: ألن )فً( معنى

حدث مالزم  وكل للشً ، وعا ً  كان ما هو: والظرف ظرفاً، النحوٌون ٌتسمٌهو

 وأما فظاهر، الزمان أما ومكان، زمان ظرف فً ال ٌنفك ان ٌقع فهو للظرفٌة

. اذن فالمفعول فٌه  غٌره فً أو التسوق، فً أو المتسجد فً أو البٌت فً فأنت المكان

 ال بد للكالم منه .

 :والظرف قسمان 

االول الظروف غٌر المتصرفة : وهً االتسما  المالزمة للظرفٌة وحكمها النصب 

اال ان تتسبق بحرف جر ؛قبل ..( بعد، شمال ، ٌمٌن، خلف، مثل)عند ،فوق ،تحت،

 . )من قبل ، من عند ..( نحو فتكون اتسما مجرورا بذاك الحرف

إذا صّح تقدٌر وغٌر ظرف ، ف الثانً : الظروف المتصرفة : وٌشمل ما ٌأتً ظرفا

رف )فً( كان االتسم المنصوب ظرفا نحو : زرت ه  ٌوَم الخمٌس،وان لم ٌصح الح

كان اتسما معربا بحتسب موقعه نحو : ٌوم  الخمٌس مشمس ، أحّب ٌوم الجمعة ، 

  قلوب المؤمنٌن مشفقة من ٌوم الحتساب .

 معنى المكان أو الزمان أتسما  من ٌتضمن لم مما (فً) معنى ضمن بقوله واحترز

 مبارك ٌوم الجمعة ٌوم نحو خبرا أو مبتدأ المكان أو الزمان اتسم جعل إذا كما فً

 وقع ما وكذلك هذه والحالة ظرفا ٌتسمى ال فإنه لزٌد والدار مبارك ٌوم عرفة وٌوم

 ونحوه هذا فً أن على الدار فً وجلتست الجمعة ٌوم فً تسرت نحو مجرورا منهما

 بنٌت   نحو به مفعوال منهما نصب ما وكذلك االصطالح فً ظرفا تتسمٌته فً خالفا

 .الصلح ٌوم وشهدت   الدار
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 البٌت دخلت نحو مما تضمن معنى فً ولكن لٌس دائما  باطراد بقوله واحترز

 فً معنى متضمن والشأم والدار البٌت من واحد كل فإن الشأم وذهبت الدار وتسكنت

 فً حذف ٌجوز ال المختصة المكان أتسما  ألن مطردا لٌس فً معنى تضمنه ولكن

 منصوبة هً وإنما الظرفٌة على منصوبة المثل فً والشأم والدار البٌت فلٌس معها

 متضمنة وهذه باطراد فً معنى تضمن ما هو الظرف ألن به بالمفعول التشبٌه على

 .اطراد بغٌر (فً) معنى

 نظر فٌه:اعترض علٌه الشارح ابن عقٌل بقوله و ابن مالك المصنف كالم تقرٌر هذا

 تكن لم به بالمفعول التشبٌه على منصوبة ونحوها الثالثة هذه جعلت إذا ألنه

 فال به شبه ما فكذلك فً معنى متضمن غٌر به المفعول ألن (فً) معنى متضمنة

  فً معنى ضمن ما بقوله خرجت فإنها لٌخرجها باطراد قوله إلى ٌحتاج

 . الناصب له

 رامقدّ  فانوه وإال كان           مظهرا: فٌه بالواقع فانصبه

 فٌه وقع ما له والناصب النصب والمكان الزمان أتسما  من فً معنى تضمن ما حكم

 نحو الفعل أو األمٌر عند الجمعة ٌوم زٌدا ضربك من عجبت نحو المصدر وهو

 .عندك الٌوم زٌدا ضارب أنا نحو الوصف أو األمٌر أمام الجمعة ٌوم زٌدا ضربت

 ولٌس المصدر وهو فقط فٌه الواقع إال ٌنصبه ال أنه ابن مالك المصنف كالم وظاهر

 إما له والناصب. كاألمثلة التسابقة والوصف كالفعل وغٌره هو ٌنصبه بل كذلك

 . الجمعة ٌومَ  فتقول جئت؟ متى: ٌقال أن نحو جوازا محذوف أو لمثّ  كما مذكور

 .فرتسخٌن وتسرت، الجمعة ٌوم جئت والتقدٌر ،فرتسخٌن فتقول تسرت؟ وكم

 جا  الظرف: إذا كما وجوبا أو

. والمحذوف اتسم او فعل  عندك برجل مررت نحو صفة متعلقا بمحذوف  -1

 ألن الصفة تكون اتسما او جملة .

 تكون الحال ألن فعل او اتسم والمحذوف. عندك بزٌد مررت نحو حاال أو -2

 . جملة او اتسما

 اتسم والمحذوف .عندك زٌدا ظننتما أصله خبر :و عندك زٌد نحو  خبرا أو -3

 . جملة او اتسما كونٌ الخبر  و ما أصله خبر ألن فعل او

 . وهنا ال ٌصح ان ٌكون المتعلق به اتسما . عندك الذي جا  نحو صلة أو -4

الثالثة  فً والتقدٌر كلها المواضع فً وجوبا محذوف الظروف هذه فً فالعامل

 الالموصول  صلة ألن اتستقر الصلة وفً ،متستقر أو اتستقر -الصلة غٌر- األولى
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نحو  الفاعل اتسموهو نحو )اتستقر( ،اما  جملة فاعله مع والفعل جملة إال تكون

 .  بجملة لٌس فاعله مع )متستقر(

والحق أنه ٌمكن أن ٌقّدر اتسم فاعل لكن ال بد أن ٌكون خبرا لمبتدأ محذوف 

لٌتحقق شرط ال بد منه لٌصح أن تكون الصلة جملة فنقول جا  الذي عندك ، 

فٌكثر الحذف عندها ، لذا نقدر الظرف فً والتقدٌر : جا  الذي هو متستقر عندك ، 

 الصلة متعلقا بفعل ال باتسم .


